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INDICO A EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, COM
CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, A
PREMENTE NECESSIDADE DA DESIGNAÇÃO
DE UM PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO
DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL
REGIONAL DE COLIDER .

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO A PREMENTE NECESSIDADE DA DESIGNAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA A
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER.

JUSTIFICATIVA
A atenção básica de Colíder conta com o Setor de Mamografia que fica em anexo ao Hospital
Regional da cidade, para atender a população local e diversas cidades ao seu entorno, porém, os serviços
de exames em mamografia encontram-se suspenso a mais de um ano devido a ausência de um profissional
que realiza os exames e assine os laudos, fato que, vem gerando uma alta demanda causando um
transtorno desmedido à população, seja para diagnóstico de nódulos, tratamento de câncer ou exames de
rotina de prevenção. Alguns casos têm sido regulados para a Capital do Estado via consórcio intermunicipal,
porém, tem-se muita dificuldade de deslocamento, fora essa regulação, exames são feitos uma vez por ano
na cidade através do mutirão do Hospital do Câncer que faz esse atendimento itinerante e diversas regiões
mato-grossense. Por essa razão, pedido as providências da SES para que este profissional seja
disponibilizado urgentemente para atender aquela população.
Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
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